
 
 

 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE (LISBOA) MANDATO 2021-2025  

ATA EM MINUTA N.º 6/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 (ATA elaborada nos termos e para 

os efeitos do n.º 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - RJAL).--- 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2021, pelas 18h00, realizou-se a Reunião Ordinária 

do Executivo da Junta de Freguesia, por videoconferência através da plataforma zoom, com os 

códigos de acesso disponibilizados por e-mail.----------------------------------------------------------------- 

Participaram na reunião:  Substituto legal do Presidente: Miguel Tomás Cabral Gonçalves; os 

Vogais: Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla; Paulo Sérgio Doce de Moura; Ana Paula 

Aragão Pires de Carvalho de Mira Coelho; Hélder Fernando Simões dos Santos e Cristiana Lúcia 

Camilo Vieira. Faltou, tendo justificado a sua ausência, o Presidente, José Manuel Amaral Lopes.- 

 

 

Ponto 1 – Informações - O substituto legal do Presidente informou que as reuniões do Executivo 

em 2022 decorrerão às quintas-feiras, às dezoito horas, na segunda e quarta semana de cada 

mês. O Presidente relembrou ainda que a Sessão da Assembleia de Freguesia decorrerá no dia 

trinta de dezembro, às vinte e uma horas, por videoconferência através da plataforma zoom.--- 

 

Ponto 2 – O Vogal Tesoureiro apresentou a Proposta n.º P037/2021, relativa à ratificação do 

despacho de homologação da lista unitária final e demais deliberações do júri, do procedimento 

concursal comum para preenchimento de postos de trabalho, por contrato por tempo 

indeterminado, da carreira e categoria de assistente operacional, no Serviço de Higiene Urbana, 

subscrita pelo Vogal Tesoureiro. A Proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------ 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade 

(Lisboa), deu por encerrada a reunião pelas 18:30 horas, da qual, se lavrou a presente ata em 

minuta, que vai - por ter sido aprovada por unanimidade - nos termos da Lei aplicável, ser 



 
 
 

 
 

 

assinada pelo substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia– Miguel Tomás Cabral 

Gonçalves - e por mim, Ilda Ferreira da Fonseca, assistente técnica - que a secretariei. ------------ 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa),  
 

 
_________________________________________________________________  

 
 

A Assistente Técnica da Junta de Freguesia de Alvalade (Lisboa), 
 
 

_________________________________________________________________ 
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